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SUMÁRIO:
A questão factual a decidir nos autos reside em saber se a factura de fls.** emitida pela
1ª Rda., deve ou não ser anulada.
Deve dizer-se desde já, que como se trata de uma acção de simples apreciação negativa
(em que se pede a declaração de inexigibilidade da dívida – anulação da factura), recai sobre a
Rda. o ónus da prova dos factos constitutivos do direito invocado – o direito de exigir o
pagamento do montante que consta na factura – ou seja, que os consumos descritos naquela
factura foram correctamente apurados.
Sucede que as leituras efectuadas no contador anterior ao que foi instalado em
25/05/2018 e que dizem respeito ao período de consumo ocorrido entre 18/01 a 26/05/2018,
constante da factura em crise, estão desde logo sob suspeita, uma vez que esse contador estava
avariado no “display”, o que impedia de ver as leituras no visor.
Por isso mesmo é que o referido contador foi substituído, sendo muito provável que se
tal substituição tivesse ocorrido antes, o problema não tivesse surgido.
Acresce que embora o consumo facturado seja bimensal, a factura em crise apresenta
um período de contagem de 4 meses e 8 dias, e ainda contém uma leitura por estimativa, em
total assintonia com as legitimas expectativas do consumidor normal, que segundo a lei tem o
direito de receber a facturação mensal, para não correr o risco de acumulação de despesas e
consequente endividamento (cfr. art.9, n.º1 e 2, da Lei 23/96, de 26/07, republicada pela Lei
12/2008, de 28/02).
O certo é que durante 4 meses e 8 dias o contador em causa registou consumos
excessivos e inusitados em relação ao “histórico” desses consumos, como vem provado, sendo
nesse período portador da referida anomalia.
Ora, esses registos conduziram à elaboração da factura de fls.14, no valor de 661,07 €,
valor esse totalmente desproporcionado em relação às facturas emitidas nos 2 últimos anos,
que variaram, como provado vem, entre 67,44€ e 250,52€ (cfr. ponto 2) da matéria fáctica
captada.

O equilíbrio das prestações foi assim afectado em desfavor do consumidor, ora
reclamante, face àquele “histórico” de consumo (cfr. art1º, n.º1, 3 e 7, da Lei n.º23/96, de 26/07,
art.9º da Lei 24/96, de 31/07, e art.237º do C.Civil), sendo certo que ele tem o direito à protecção
dos seus interesses económicos, que foram acentuadamente afectados com a emissão daquela
inusitada factura de 661,07€ (cfr.Art.9º da Lei n.º47/2014, de 28 de julho)
Assim, e na esteira de anteriores decisões, impõe-se, “in casu”, a devida ponderação, no
sentido de se tornar adequado o valor dessa factura, tendo em vista a prossecução da justiça
material, contraposta a uma justiça meramente formal.
Saliente-se a propósito que foi decretada judicialmente a proibição de ser aposta nos
contratos de consumo, cláusula em que o cliente aceita e reconhece que tem de pagar, sem
mais, consumos que excedem os seus níveis actuais de consumo.
Acresce que nas relações jurídicas de consumo (e em especial na prestação de serviços
públicos essenciais, como é o caso), o princípio da boa-fé é essencial nos preliminares, na
formação e na vigência dos contratos.
Deverá por isso ser anulada a factura de fls.14, tal como vem pedido pelo Rte,
considerando-se que, em relação ao período constante nessa factura, o Rte. apenas deve pagar
à 1ª Rda. a quantia de 115,00€.
Pelo exposto, julgo parcialmente procedente e provada a acção e, em consequência, se
decide:
a) Anular a factura de fls. 14 dos autos, declarando inexigível o pagamento da quantia
de 661,07€, nela constante, pela 1ª Rda ****.
b) Declarar que o Rte. deve pagar apenas à 1ª Rda, a quantia de 115,00€ (em relação
ao período de facturação nela constante (18/01 a 26/05/2018).

